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Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
19 grudnia 2014 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na podstawie art. 1Ba u.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z
późn.zm. ) Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu
Wrocławskiego uchwala co następuje:

§1

Nadaje się pani dr Annie Pietranik stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
o Ziemi w tym w dyscyplinie geologia .

uzasadnienie:

Habilitantka we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę

postępowania wskazała jednotematyczny cykl 7 publikacji , które opublikowane zostały w

renomowanych czasopismach o . zasięgu międzynarodowym, nalezących do wiodących w

tematyce petrologicznej, które w kontekŚcie zaproponowanego tytułu "Dyferencjacja magm w

skorupie kontynentalnej: zapis w składzie chemicznym i izotopowym w minerałach głównych i

akcesorycznych ", oddającego kluczowe elementy problemu badawczego, tworzą spójną

całość, jako naukowe, autorskie osiągnięcie odpowiadają treŚci art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o

stopniach naukowych i tytule naukowym.

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie :

autoreferatu, wykazu opublikowanych prac stanowiących rozprawę habilitacyjną i wybranych

publikacji i zawierają bardzo wysoką ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i istotnej aktywnoŚci

naukowej Habilitantki oraz jednoznaczne stanowisko, ze dr A,Pietranik ma kwalifikacje do

samodzielnej pracy naukowo-badawczej.

Szczegółowa analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny

pietranik potwierdza istotny wkłdd w rozwój dyscyplin naukowych zajmujących się szeroko

pojętą petrologią - geochemią. Dorobek jest oryginalny, publikowany w czasopismach o

wysokim rankingu, jego bardzo wysoki poziom naukowy dowodzi, ze Habilitantka doskonale

opanowała warsztat naukowy oraz umiejętność tworzenia zespołów i pracy w zespołach

badawczych Publikacje przedstawione jako osiągniecie naukowe dotyczą żywo obecnie



dyskutowanego problemu ewolucji skorupy kontynentalnej, jej przyrostów i niszczenia,

okresów wzmożonego rozwoju. Jest to zagadnienie o podstawowym znaczeniu nie tylko dla

zrozumienia procesów petrogenetycznych ale takze szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.

Bogaty dorobek naukowy i jego krajowy jak i międzynarodowy wyraz dokumentują

wysokie wskaźniki bibliometryczne. Udział Habilitantki w tworzeniu prac jest dominujący, w

większości jest pierwszym autorem . Wiele publikacji dr A.Pietranik weszło w obieg naukowy i

doczekało się licznych cytowań Ich ogólna liczba wynosi 173, sumaryczny IF 35,085 , a

indeks Hirscha jest równy 5 .

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo ważne

wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.

Równie pozytywnie oceniona została działalność dydaktyczna i organizacyjna

Habilitantki . Na podstawie powyższego , w Ślad' za opinią Komisji habilitacyjnej oraz

dogłębnym uzasadnieniem tej opinii, Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia

naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała Rady Wydziału jest prawomocna.

Rada Wydziału głosowała tajnie .

Wyniki głosowania : 31 uprawnionych , 26 obecnych , 26 popierających wniosek .

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia .

Pouczenie :

Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie ,

Lista obecności członków Rady Wydziału biorących udział w podejmowaniu uchwaĘ w załączeniu

przewodni Wydziału

Dr hab. Z Jary prof. UWr


